
 ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๔   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
        หลักสูตร “เทคนิคและแนวทำงปฏิบัติกำรก ำหนดและเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุและรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติ   
        กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ 
เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการก าหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึง
เทคนิคและแนวทำงปฏิบัติกำรก ำหนดและเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุและรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำ                 
กำรจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ และบัญชีรำยกำรก่อสร้ำง ภำพรวมและกระบวนกำรในกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง                
ตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงและก ำหนดผลงำนก่อสร้ำงทั้งกระบวนกำร  เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัด
ฝึกอบรม จ ำนวน ๖ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๒๘– ๒๙ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖          ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่   
  รุ่นที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๑๖ –๑๗ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖           ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖         ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๖        ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖         ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

 
ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ 
โดย  สำนักงานบริการวิชาการ  มหาวทิยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินการงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ หน่วยงานราชการต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีความสำคัญและซับซ้อนยุ่งยากเป็นอย่างมาก ต้องคำนึงถึงขอบเขตของงานก่อสร้าง แนว
ทางการพิจารณาแยกงานจัดซื ้อจัดจ้าง การออกแบบ การรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการ  เน่ืองจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการเป็นข้ันตอนที่กำหนดให้ดำเนินการตามระเบียบ หนังสือเวียน และ
ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  ซึ่งหากผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุไมม่ี
ความรู้ความเข้าใจ อาจปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย เช่น หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่
ปรับปรุงใหม่ งานฐานรากในการจ้างก่อสร้างปริมาณงาน และราคา (BOQ.) การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ การใช้ราคาวัสดุก่อสร้างสูง
กว่าหลักเกณฑ์ราคากลางกำหนด เป็นต้น  อาจส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าท่ีกำหนดราคากลางต้องรับผิดทางละเมิดต่อหน่วยงาน เป็นเรื่องที่มี
ความเสี ่ยงที ่ผู ้ปฏิบัติจะได้รับโทษจากการปฏิบัติงาน โดยที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำความผิด   ดังนั ้นผู้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลาง
จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ แนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานกอ่สร้าง 
ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอราคา การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง เป็นต้น 

จากเหตุผลดังกล่าว  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 
“เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” สำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางพัสดุและงานก่อสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ คณะกรรมการแต่ละชุด และบุคลากรที่มีความสนใจเพ่ิมพูนความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรมาปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลาง
งานก่อสร้าง ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอราคา การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง เป็นต้น 
 ๒.๒  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมและกระบวนการในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดเผยราคากลางและกำหนดผลงานก่อสร้างทั้งกระบวนการ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 

ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน ผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑  ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอราคา การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง  ๓ ชั่วโมง 
งานจัดจ้างการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การรับรองแบบฯ รายละเอียดงานดินถม งานดินตัก งานฐานราก  
 ๔.๒  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ ข้อกำหนดในการ ๓ ชั่วโมง 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การสืบราคาพัสดุเพ่ือใช้เป็นราคากลางหรือราคาอ้างองิ การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  
 ๔.๓  แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรงุใหม ่  ๓ ชั่วโมง 
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost)  
 ๔.๔  หลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost หรือ Factor F)   ๓ ชั่วโมง 
การประกาศใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๘– ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่   
 รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ –๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 

๖. สถานที่ในการฝึกอบรม  
โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ 
โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่     โทรศัพท์ : ๐๘-๖๑๙๖-๑๕๖๙ 



 

๗. วิทยากร  
นายบุญทิพย์  ชโูชนาค อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

 

๘. วิธีการฝึกอบรม   
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง 

ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอราคาและการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาและบัญชีรายการก่อสร้าง เป็นต้น 
 ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจภาพรวมและกระบวนการในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเปิดเผยราคากลางและกำหนดผลงานก่อสร้างทั้งกระบวนการ 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง)  

 
 

 
 
 
 
 

 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

 

๑๓. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

 

เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 



กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ 
โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร     บรรยายโดย อาจารย์บุญทิพย์ ชโูชนาค 

************************************************************************************************** 
วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
-  ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

          การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
   -  แนวทางการพิจารณาแยกงานจัดซื้อและงานจัดจ้าง 
   -  ข้อกำหนดและแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 

-  ภาพรวมกระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม 
         พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-  ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การรับรองแบบฯ   
   และการประมาณการราคาในชั้นต้นโดยผู้ออกแบบ 

   -  แนวทางปฏิบัติในการออกแบบและการรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง 
   -  ข้อปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานรากในการจ้างก่อสร้าง 

-  ความเข้าใจเก่ียวกับบัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.) ในงานจ้างก่อสร้าง 
-  ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอราคา และการจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาและบัญชี 

       รายการก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๕๒  
   ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอและการกำหนดผลงานฯ   
           ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด  ท่ี กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔   
           ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
    -  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและการกำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 

-  การกำหนดราคากลางหรือราคาอ้างอิงพัสดุ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ 
        จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐   

-  ข้อกำหนดในการสืบราคาพัสดุเพ่ือใช้เป็นราคากลางหรือราคาอ้างอิง 
-  แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการประกาศเปิดเผยราคากลางพัสดุตามระราชบัญญัติ 

        การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    -  ความหมายและขอบเขตของราคากลางงานก่อสร้าง 

-  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 
        วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

-  งานก่อสร้างที่อยู่ในบังคับต้องคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง 
          งานก่อสร้าง 

-  ข้อกำหนดในการแต่งต้ัง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกำหนด 
          ราคาคากลาง 

-  ข้อกำหนดและวิธีการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อสำนัก 
        การตรวจเงินแผ่นดิน 

-  แนวทางปฏิบัติในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน 
-  ข้อมูล รายละเอียด และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

         ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
   -  ข้อกำหนดในการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ 
        คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

-  ข้อกำหนดในการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้อง 
        ตรงตามประเภทของงานก่อสร้าง 

-  ภาพรวมและกระบวนการในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ 
   การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-  แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่  
   ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
   วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕  
   (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

   -  สาระสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

-  สาระสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง 
          (Indirect Cost หรือ Factor F) 

-  สาระสำคัญของหลักเกณฑ์การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 
-  สาระสำคัญของหลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน 
   การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
-  การประกาศใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ตอบข้อซักถาม (ถ้ามี) 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

....................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการน้ีอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๖ 
โดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมดวงตะวนั จ.เชยีงใหม ่  
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

 

หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง......................... ............................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง......................... ............................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 
วิธีการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณบลู มือถือ  ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘   Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบชุื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงือ่นไขการชำระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งนอ้ย ๕ วัน หากไม่มกีารแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลงั 

**************************************************************************************************** 
 
 
การสำรองหอ้งพัก  สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       

 โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




